
HURTIGVEILEDNING

TAR KARDIOTRENING TIL NESTE NIVÅ MED GRATIS 
INNHOLD.
Life Fitness™ On Demand+ gir kunder ekstra tilgang til mer enn 
500 on‑demand treningsopplevelser. Tilgangen til dette store 
innholdsbiblioteket er tilgjengelig på tilkoblede Discover SE3 HD‑konsoller 
med den nyeste programvareoppdateringen.



Life Fitness On Demand+-timer krever en stabil Internett-tilkobling for optimal 
brukeropplevelse. Vi anbefaler minst 2,5 Mbps per maskin. For stabil båndbredde må 
du kontakte Internett-leverandøren din. 

Internett‑båndbredde

Internett-båndbredde, ellers kjent som nettverkshastigheten din, måles i Megabits per sekund 
(Mbps). Vi anbefaler å måle din båndbredde via gratis nettsider som speedtest.net eller fast.com. 
Åpne bare en av disse nettsidene på en enhet med en nettleser som er koblet til ditt nettverk via 
kabel eller wi-fi. Nettsiden vil vise deg nettverkshastigheten din i Mbps og deretter sammenligne 
den med diagrammene nedenfor. 

TJENESTER
OPPTIL 

ÅTTE 
ENHETER

HVER 
EKSTRA 
ENHET

Ressursadministrering, eksterne
programvareoppdateringer og 
treningssporing for brukere

2,5 Mbps 0,25 Mbps

Via tjenester og
nettsurfetilgang

4 Mbps 0,25 Mbps

Via tjenester og webvideo,
f.eks. YouTube®

4 Mbps 0.5 Mbps

Via tjenester og
videostrømmeapper, f.eks. Netflix®

8 Mbps 1,0 Mbps

Via tjenester og Life Fitness On
Demand™-timer

20 Mbps 2,5 Mbps

Krav til minimum nedlastingsbåndbredde

Hvor mange 
enheter virker med 
båndbredden din?

Krav til minimum opplastingsbåndbredde

TJENESTER
OPPTIL 

ÅTTE 
ENHETER

HVER 
EKSTRA 
ENHET

Alle tjenester 0.5 Mbps 0.5 Mbps

Bånd-
bredde 
(i Mbps)

Maksimalt 
antall  

enheter
20 8

40 16

60 24

80 32

100 40

120 48

140 56

160 64

180 72

200 80

220 88

240 96

260 104

280 112

300 120

Hvis anlegget ditt har lav båndbredde, anbefaler vi at du bare 
aktiverer Life Fitness on Demand+ på et utvalgt antall enheter. 

Bruk diagrammet til høyre som en veiledning.



Alle Discover SE3 HD-konsoller fra fabrikk har tilgang på Life Fitness On Demand+. 
Vi gir kunder valgmuligheten til å aktivere det ubegrensede biblioteket på en av to 
måter. 

Aktivering

Ved å registrere utstyret ditt på Halo.Fitness får du tilgang til en rekke administreringsfunksjoner 
inkludert bruksstatistikk, utstyrstilpasning, servicevarsler for åpne problemeroblemer og enkel 
tilgang til reservedeler.

På Halo-kontoen din klikk på 
fanen «Enable Equipment» for å 
aktivere bibliotekene til Life Fitness 
On Demand + på hele anlegget ditt, 
eller for å velge spesifikt utstyr.

Fullfør disse trinnene for å sette opp en 
ny Halo Fitness Cloud-konto:

• Gå til www.Halo.Fitness

• Klikk på «Registrer deg nå»

• Oppgi påloggingsdetaljene for 
administrator

• Skriv inn detaljene til anlegget

• Fortsett konfigurasjonen av anlegget 
ved å fullføre tilgjengelige alternativer 
som å legge til tilkoblet utstyr og andre 
administratorer i anlegget

For å legge til et anlegg til en 
eksisterende Halo Fitness Cloud-konto:

• Klikk på fanen «Administrer anlegg»

• Klikk på lenken «Nytt anlegg»

• Skriv inn detaljene til anlegget

• Fullfør anleggsoppsettet ved å legge til 
utstyr som har koblet til Internett

1. Aktiver via Halo (anbefalt)

For å legge til Life Fitness-kardioutstyr til Halo-kontoen din: 
Finn grunnserienummeret fra en tilkoblet enhet. Grunnserienummeret for Discover-konsoller 
finner man på et klistremerke nær bunnen av maskinen eller i System Option meny. Når du legger 
til en tilkoblet enhet til Halo Fitness Cloud, skal den legge til alle andre enheter som er koblet til 
samme nettverk.



Aktivering 

Life Fitness On Demand+ kan aktiveres på hver maskin via System Options meny.

1. Åpne System Options

Gå til skjermen «Language», og 
trykk på de nedre hjørnene av 
popup-boksen i rekkefølgen 
venstre-høyre-venstre-høyre for å 
åpne System Options.  

2. Gå til Configuration > Manager

Bla ned til On-demand Workouts 
knapp, og trykk for å slå på. Under 
Streaming Lifescape Courses, klikk 
for å aktivere Interactive Terrains. 
Vi anbefaler også at du aktiverer 
“Nightly Reboot” for å forbedre 
hastigheten til konsollen.

2. Aktiver via konsoll

1 2

3 4Trykk i denne rekkefølgen

Trenger du hjelp? For generell støtte i USA: 
(833)-682-0392 or digitalsupport@lifefitness.com
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